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Van de Voorzitter 

Allereerst wens ik jullie namens het hele bestuur een fijn en gezond 2020 toe. 

Met een heel nieuw jaar voor de boeg kijken wij toch nog heel even terug naar 

ons jubileumjaar. Een geweldig jaar waarvoor we dankbaar zijn dat we dit 

hebben mogen meemaken. Iedereen die daar op een of andere manier een 

bijdrage aan heeft geleverd nogmaals bedankt. Dan staan we aan het begin 

van 2020 met meteen alweer een jubileum om te vieren. Onze 

carnavalsvereniging bestaat 33 jaar. Naar goed carnavalesk gebruik is dat 

natuurlijk een jubileum. Drie maal 11 dat kunnen  wij niet zomaar voorbij laten 

gaan. We feesten dus gewoon weer verder. Met alle nieuwe vrijwilligers, 

nieuwe leden en uiteraard alle vrijwilligers en leden die altijd al lid waren zijn wij 

ervan overtuigd dat we weer een heel mooi jaar tegemoet gaan. Er zullen weer 

nieuwe activiteiten ontplooid worden, en oude wellicht geschrapt, maar altijd met oog voor het plezier van de 

leden. Wij hebben er met zijn allen weer veel zin in, we hopen jullie ook.  

Ans van de Kerkhof  -  Voorzitter Kans Plus regio Gemert 

 

 

Carnavalsactiviteiten Kansplus in 2020 

  

Zoals elk jaar hebben we in 2020 ook weer 4 formidabele carnavalsactiviteiten gepland. Dit begint al op 

zondag 12 januari a.s. Zie hiervoor de bijgevoegde uitnodiging. 

Twee weken later op zondag 26 januari zijn we met ons carnavalsgezelschap te gast in Zaal Dave van de 

Burgt in Beek en Donk bij De Teugelders van Ganzendonck.  

Op zondag 16 februari de derde carnavalsmiddag bij de Peeltuuters in 

Venhorst. Onze carnavalsactiviteiten worden afgesloten op zaterdag 22 februari 

tijdens de Soos. Uiteraard mag iedereen door ook zelf optreden. 

Alle data zie ook in de agenda. Binnenkort ontvangt u ook een overzicht van 

onze activiteiten van het eerste half jaar van 2020. 

 

 



 

Soos in 2020 

 

Onze Soos-activiteiten worden door steeds meer mensen bezocht. 

Ook in het nieuwe jaar hebben we bij de Soos weer heel veel leuke activiteiten. Iedereen is 

daarbij welkom. Op zaterdag 11 januari 2020 (week 2) is de eerste Soosmiddag. Daarna is het 

elke twee weken Soos. Dus onthoud dat de Soos in 2020 in de even weken zal 

plaatsvinden. Wanneer de Soos niet doorgaat krijg je daarover bericht 

 

Activiteiten komende periode 

 

Zondag 12 januari 

Carnaval met bekendmaking Prins, Prinses en Adjudant 

Koksehoeve, Koksedijk 25 in Gemert 

Aanvang 13.30 uur tot 17:00 uur 

 

Zondag 26 januari 

Carnavalsmiddag bij de Teugelders in Beek en Donk 

Zaal van de Burgt, Heuvelplein 17, Beek en Donk 

Aanvang 13.30 uur tot 16.30 uur 

 

Donderdag 30 januari 

Kienen 

Zaal de Pelgrim, Mariastraat 21-23, Mariahout 

Aanvang 20.00 uur 

 

Zondag 16 februari 

Carnavalsmiddag bij de Peeltuuters in Venhorst 

Zaal de Horst, St Josephplein 14 in Venhorst 

Aanvang 13.30 uur tot 17.00 uur 

 

Zaterdag 22 februari 

Carnavalsbal Kansplus Gemert-Bakel-Laarbeek-Boekel 

Kunstlokaal, Vondellaan 49, Gemert 

Aanvang 13.30 uur tot 17:00 uur 

 

 

 


